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 فضل الوالدين

ِّٙا حإٌٚا ٚصف اٌٛاٌذٌٓ ٚ فعٍّٙا عٍٍٕا فٍٓ ٔجذ ذٛصٍف ٌٍٍك تّٙا ، ٚرٌه ألُٔٙ ِّٙا تٍغ اٌّشء ِٓ 

ِٙاسج اٌٍغح ٚاٌرالعة تاألٌفاظ ٚاٌىٍّاخ ٌٓ ٌغرطٍع أْ ٌصً إٌى ٌفع عظٍُ ٌمشٔٗ تاٌٛاٌذٌٓ، فّٙا ٔعّح ستٕا 

اٌّٙذاج، ٚ اٌّصثاح اٌزي ٌٍٕش اٌذسب، ٚاٌّشىاج اٌرً تٙا ٔأٔظ، سظاُ٘ ٘ٛ اٌغاٌح، ٚتشٔا ٌُٙ ٘ٛ اٌٛعٍٍح، وً 

ٔصً إٌى ِا ٔصثٛ، ٚوٍف ٌٗ ٚلذ لشْ هللا عثحأٗ ٚذعاٌى سظاُ٘ ٚغاعرُٙ تعذ إلشاس اٌرٛحٍذ ٌٗ ٚعثادذٗ 

ٚلعى سته أال ذعثذٚا إال إٌاٖ ٚتاٌٛاٌذٌٓ : "ِثاششج فً جٍّح ٚاحذج، فٍمٛي ذثاسود أعّائٗ فً ِحىُ ذٕضٌٍٗ

 . "إحغأا

 
 

فأظش وٍف ً٘ ِٕضٌرُٙ، اٌرً تّٛجثٙا ظُ اإلٌٗ ِٕضٌرٙا العّٗ، ٚحىُ ٌُٙ تاٌطاعح ٚاٌرغٍٍُ، وٍف ُ٘ عٕذٖ 

ٚوٍف عٕٛفً ٔحٓ حمٛلُٙ عٍٍٕا، سظاُ٘ ٘ٛ اٌطشٌك اٌغشٌع اٌزي ٌٛصً إٌى اٌجٕح تذْٚ حغاب ٚال عاتمح 

عزاب، ٔشٌذ سظا هللا، ٔشظٍُٙ ٚٔطٍعُٙ، فٍشظى عثحأٗ ٚذعاٌى عٍٍٕا، ٔشٌذ سصلٗ، ٍٔضَ وٕفُٙ، ٔشٌذ 

ععادذٗ، ٔٛفٍُٙ حمٛلُٙ، وً غشٌك ُ٘ فٍٗ آخشٖ ِغفشج ٚسظا ٚأٚعطٗ عافٍح ٚأٌٚٗ حثٛس، ٚحرى ٌٛ اجرٙذ 

األٚالد ٚظٕٛا فً ًٍٔ سظاُ٘ ٌٓ ٌٛفٍُٙ وً ِا فعٍٛا حمٛلُٙ ٚال حرى جضء صغٍش ِٕٙا، ٌزا ٌجة عٍٍٕا 

 .جضائٗ عغٍش عقوق الوالدين ذجٕة وأتٕاء أْ ٔرجٕة وً ِا ٌمٍمُٙ ٚ ٌعش تخاغشُ٘ ألْ

 .اٌٛاٌذٌٓ ٚغشق اإلحغاْ إٌٍُٙ بر الوالدين ٚاَْ عٛف ٔعشض ذعثٍشا لصٍشا عٓ

 بر الوالدين

ٌثش االتٓ ٚاٌذٌٗ إرا أحغٓ إٌٍُٙ ٌٚضَ أِشُ٘، ٌٚٗ اعرجاب، ٚإرا عشف ِا ٌىشٖ٘ٛ ٚاجرٕثٗ حثاً ٌُٙ ٚذمشتاً 

أْ : "إٌٍُٙ، أْ ٌعشف ِا ٌشغثْٛ ٌٚأذٍٗ، ٌٚعشف ِا ٌثغعْٛ ٌٕٚرًٙ عٕٗ، ٚفً رٌه األِش ٌمٛي را إٌْٛ

ٌّٚا واْ إٌاط ذشىش " اٌشجً إرا أساد تش آتائٗ ٌحغٓ غاعرُٙ ٌٚخفط ٌّٙا جٕاحٗ، ٌٚثزي ِاٌٗ فً خذِرُٙ

وً ري فعً ِٕٚح عٍٍُٙ، واْ ِٓ تاب أٌٚى سد اٌصٍٕع إٌى اٌٛاٌذٌٓ ٌىً ِا فعٍٖٛ ألتٕائُٙ ِٓ ٌحظح ٚالدذُٙ 

حرى عُٕٙ ٘زا ِٚا ٚصٍٛا إٌٍٗ ِٓ غٕى ٚجاٖ ٚعٍطاْ ِٚىأح اجرّاعٍح ِٕٚضٌح ذعٍٍٍّح فًٙ تفعٍُٙ ُ٘، 

ٔرٍجح صثشُ٘ ُ٘، ٚذفأٍُٙ فً خذِح أٚالدُ٘ ٚذمذٌُ ٌُٙ ٌذ اٌعْٛ، ٚ سعاٌرُٙ، فٕجذُ٘ ٌظٙشْٚ اٌفشح 

 ٚاٌغشٚس، ٌٚثطْٕٛ اٌخٛف ِٓ اٌّجٙٛي عٍى أٚالدُ٘ فُٙ دائّاً ٚأتذاً ٌشٌذُٚٔٙ فً أحغٓ حاي

 
 

ٌٚٛ سغة أحذ ِٓ األتٕاء أْ ٌعشف ِا عٍٛصٍٗ إٌٍٗ تشٖ ألتٍٗ ٚأِٗ فغٍجذٖ عظٍّاً، عظٍّاً جذاً ال ذىفٍٗ اٌثش 

ٚال اإلحغاْ ٚإّٔا رٌه أتغػ اٌحمٛق ٚأ٘ٛٔٙا، فغٛف ٌٍمى فً اٌذٍٔا ِٓ اٌغعح ٚاٌشحاتح ِا ٌُ ٌىٓ ٌرخٍٍٗ، 

فثفعً دعاء اٌٛاٌذٌٓ ٌٗ، عٍٍغش هللا أِشٖ ٌٚفشج هللا وشتٗ، ٌٚشصلٗ ِٓ حٍث ال ٌذسي ٚال ٌحرغة، ٚفً اٌذاس 

اَخشج ٌىْٛ تشٖ تُٙ عثة دخٌٛٗ اٌجٕح ٚٔجاذٗ ِٓ إٌاس، ٚلشتٗ ِٓ اٌعضٌض اٌغفاس، وّا أْ دعائٗ عٍشفع 

ِثاششج إٌى هللا دْٚ ٚعٍػ أٚ حغٍة، ٚوّا ٘ٛ اٌذاسج فً اٌّثً اٌشعثً وّا ذذٌٓ ذذاْ، فإْ تش اٌٛاٌذٌٓ 

ٚغاعرّٙا عٍجعً أتٕائه ٌثشٚٔه فً وثشن، ٌٚمِْٛٛ عٍٍه وّا وٕد ذفعً ِع أتٍه ٚأِه، فاغرُٕ رٌه ٚٚفٍُٙ 

 .أجٛسُ٘
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